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รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการนิเทศการศึกษา
ชื่อผลงาน

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่
ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 3 (Lampang 3 Quality Model)
ผู้นาเสนอผลงาน นางกนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
1. แนวคิดและความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ เป็ น ไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554) กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยให้ดาเนินการ 8 องค์ประกอบ (สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 1)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัดจานวน 93 โรง 2 สาขา
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ครบทุกโรง พบว่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา จานวน 80 โรง คิดเป็นร้อยละ 86.02 ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา จานวน 13 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 13.98 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 โรง และโรงเรียนประถมศึกษา 11 โรง จาก
การวิเคราะห์ พบว่ามีสาเหตุสาคัญที่โรงเรียนไม่ ผ่านการรับรอง สรุปได้ดังนี้ 1) จานวนนักเรียนที่มี ผลรวม
คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาน้อยกว่า 80 คะแนน จานวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ
100 2) จานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน จานวน 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 84.62 และ 3) จานวนนักเรียนที่มีผล
การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไปน้อยกว่า 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้ จานวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 15.38
สรุปได้ว่า โรงเรียนที่มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาน้อยกว่า 80 คะแนน
และมีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไปน้อยกว่า 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้ มีสาเหตุมาจากระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่เข้มแข็ง และโรงเรียนที่ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีสาเหตุมาจากคะแนนผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ต่ากว่าเกณฑ์การประเมิน ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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ผู้ ร ายงานในฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการศึ ก ษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงพัฒนารูปแบบ
การนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model)
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นวัฒนธรรมในการทางาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3
Quality Model)
2. เพื่อให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 90 มีผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
3. เพื่อให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 90 มีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าปีการศึกษา 2556
3. กรอบแนวคิดการพัฒนา
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality
Model) มีกรอบแนวคิดการพัฒนา แสดงดังแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ Lampang 3
Quality Model

3

ความสาคัญของปัญหา

กระบวนการนิเทศ

- โรงเรียนไม่ผา่ นการรับรอง

Lampang 3 Quality Model

คุณภาพภายนอกรอบสาม

ผลการนิเทศ

- ผลการติดตามตรวจสอบ

ระดับเขตพื้นที่
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)

คุณภาพการศึกษาการศึกษา

ภายในสถานศึกษาไม่
เข้มแข็ง

2. การวางแผนการนิเทศ (Plan)
3. การนิเทศ (Supervision)

- ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

- ผลการทดสอบการศึกษา

4. การประเมินผล (Evaluation)

(O – NET) ปีการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

5. การเสริมแรง (Reinforcement)

2557 สูงกว่าปีการศึกษา

- ระบบการประกันคุณภาพ

(O – NET) ไม่ผ่านเกณฑ์

อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป

2556

การประเมินคุณภาพ
ระดับสถานศึกษา
1. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ
2. การยกระดับผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
2.1 การวางแผน
2.2 การดาเนินงาน
2.3 การตรวจสอบและประเมินผล
2.4 การปรับปรุงและพัฒนา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ Lampang 3 Quality Model
4. การดาเนินการ
4.1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3
Quality Model) แสดงดังแผนภาพที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 3 Lampang 3 Quality Model
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัย

2. การศึกษาปัญหาในการดาเนินงาน

3. การศึกษาแนวทาง

4. การศึกษาแนวทางการยกระดับผล

ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ในการดาเนินงานพัฒนาระบบ

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น

การดาเนินงานพัฒนาระบบการ

ภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่

การประกันคุณภาพภายใน

พื้นฐาน (O – NET) โดยการสัมภาษณ์

ประกันคุณภาพภายใน

การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3

สถานศึกษาของสถานศึกษาใน

ผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน

สถานศึกษา แนวทางการยกระดับ

จากการประชุมระดมความคิด โดย

สังกัดที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี

โรงเรียนที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่

ผลการทดสอบการศึกษา

การเลือกแบบเจาะจงจานวน 13 คน

(Best practice) โดยการเลือก

1 - 10 ของเขตพื้นที่และสูงกว่า

แบบเจาะจงจานวน 5 โรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

สภาพปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model) โดยนาข้อมูล สภาพปัญหาและแนวทางในการดาเนินงาน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การนิเทศ 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 4.8 – 1.00
การยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model)
การตรวจสอบ
รูปแบบ

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศกับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา จานวน 13 โรงเรียน เพื่อศึกษาผลการใช้
การทดลองใช้รูปแบบ

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model) ที่ทดลองใช้แล้ว
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษา และการประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus group Discussion) โดยการเลือกแบบเจาะจงจานวน 13 คน
การประเมินรูปแบบ
รูปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model)

แผนภาพที่ 2 แสดงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model
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4.2 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการดาเนิน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
ขั้นตอนการดาเนินการ

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่

ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง

- รูปแบบ / กระบวนการนิเทศ

เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา
การดาเนินงานพัฒนาระบบ

- การนิเทศการศึกษา

การศึกษา

- การดาเนินงานพัฒนาระบบ

- แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สถานศึกษา แนวทางการยกระดับผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ

- แนวทางการยกระดับผลการทดสอบ

- แนวทางการยกระดับผลการทดสอบ

ขั้นพื้นฐาน (O – NET)

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET)

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET)

2. การศึกษาปัญหาในการดาเนินงาน

ประชุมระดมความคิด โดยการเลือก

สภาพปัญหาในการดาเนินงานพัฒนา

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

แบบเจาะจงจานวน 13 คน

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ภายในสถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง

สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3

เขต 3 จากการประชุมระดมความคิด
โดยการเลือกแบบเจาะจงจานวน
13 คน
3. การศึกษาแนวทางใน

ศึกษาแนวทางในการดาเนินงานพัฒนา

แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบ

การดาเนินงานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่มี

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice

ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice)
โดยการเลือกแบบเจาะจงจานวน
5 โรงเรียน
4. การศึกษาแนวทางการยกระดับผล

สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูวิชาการ

แนวทางการยกระดับผลการทดสอบ

การทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET) โดย

และครูผู้สอน โรงเรียนที่มีคะแนนสูง
เป็นอันดับที่ 1 - 10 ของเขตพื้นที่

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET)

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูวิชาการ

และสูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ

และครูผู้สอน โรงเรียนที่มีคะแนนสูง
เป็นอันดับที่ 1 - 10 ของเขตพื้นที่

จานวน 3 โรง

และสูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ
จานวน 3 โรง
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model) โดยนาข้อมูล
สภาพปัญหาและแนวทางในการดาเนิน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง
รูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
4.8 – 1.00
ขั้นตอนการดาเนินการ

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

1. การยกร่างรูปแบบการนิเทศเพื่อ

นาข้อมูล สภาพปัญหาและแนวทางใน

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การดาเนินงานพัฒนาระบบการประกัน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มายกร่าง

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รูปแบบการนิเทศ Lampang 3

การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3

Quality Model

ประถมศึกษาลาปาง เขต 3

(Lampang 3 Quality Model)

(Lampang 3 Quality Model)

ที่ยกร่าง

2. ตรวจสอบรูปแบบการนิเทศเพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ 5 คน

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3

ประถมศึกษาลาปาง เขต 3

(Lampang 3 Quality Model) ที่ผ่าน

(Lampang 3 Quality Model)

การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศกับโรงเรียนทีไ่ ม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา จานวน 13 โรงเรียน เพื่อศึกษา
ผลการใช้
ขั้นตอนการดาเนินการ

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อ

ใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบ

ผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลาปาง เขต 3
(Lampang 3 Quality Model)

3 Quality Model) กับโรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพ จานวน 13 โรง

ประถมศึกษาลาปาง เขต 3
(Lampang 3 Quality Model)
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ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิน รู ป แบบการนิ เทศโดยใช้ แ บบประเมิน การปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา และการประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus group Discussion) โดย
การเลือกแบบเจาะจงจานวน 13 คน
ขั้นตอนการดาเนินการ

กิจกรรม

ผลที่ได้รับ

การประเมินรูปแบบการนิเทศเพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

- ประเมินการปฏิบัติ
- ประชุมสัมมนากลุ่ม

รูปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน

(Focus group Discussion)

โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพการศึกษา

การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3

ประถมศึกษาลาปาง เขต 3

(Lampang 3 Quality Model)

(Lampang 3 Quality Model)

แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model
4.3 รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality
Model)
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ องกั บการนิเ ทศการศึ กษา ได้ แก่ กระบวนการนิเทศ
การศึกษา แบบ PIDRE กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) การเสริมแรง
ทางบวก (Positive Reinforcer) การนิเทศแบบให้คาชี้แนะ (Coaching) เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
เอกสารแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางในการดาเนินงาน
พัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เอกสาร
แนวทางการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ครูวิชาการ และครูผู้สอน โรงเรียนที่มีคะแนนสูงเป็นอันดั บที่ 1 - 10 ของเขตพื้นที่ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศ และประสบการณ์การปฏิบัติงานนิเทศของศึกษานิเทศก์ โดยการระดมความคิดจากการประชุม
วางแผนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ นามาเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องเป็นวงจรเชิงระบบ ยกร่างเป็นรูปแบบ
การนิเทศ Lampang 3 Quality Model ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน นารูปแบบไป
ทดลองใช้กับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ จานวน 13 โรง ประเมินรูปแบบ แล้วปรับปรุง พัฒนา ได้
รู ป แบบการนิ เ ทศ Lampang

3

Quality

Model ที่ป ระกอบด้ ว ย 5

องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
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1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 2. การวางแผนการนิเทศ (Plan) 3. การนิเทศ (Supervision)
4. การประเมินผล (Evaluation) และ5. การเสริมแรง (Reinforcement) แสดงดังแผนภาพที่ 3 แสดง
รูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model

2. การวางแผน
การนิเทศ (Plan)

1. การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. การนิเทศ
(Supervision)

1. การวิเคราะห์
ข้อมูล (Analysis)

2. การยกระดับผล
การทดสอบการศึกษา

5. การเสริมแรง
(Reinforcement)

4. การประเมินผล
(Evaluation)

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET)

แผนภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model
รู ป แบบการนิ เ ทศเพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า น
การรับรองคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality
Model) แต่ละองค์ประกอบมีกิจกรรมสาคัญดังนี้
การดาเนินการระดับเขตพื้นที่
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
1.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหา
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่
1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
1.5 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
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2. การวางแผนการนิเทศ (Plan)
2.1 จัดระบบบริหารสารสนเทศให้ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้
2.2 จัดทาแผนการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทา
แผนพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5

ของ สมศ. และการยกระดั บ ผลการทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน

(O – NET)
2.4 จัดทาเครื่องมือนิเทศ
- เอกสารแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน 8 องค์ประกอบ
- เอกสารแนวปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.
- เอกสารแนวทางการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
- แบบนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- แบบประเมินการปฏิบัติ ตามรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 3 (Lampang 3 Quality Model)
- เครื่ อ งมื อ ติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
3. การนิเทศ (Supervision)
3.1

นิ เ ทศ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา

และการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
1) นิเทศ ติดตามโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานที่รับผิดชอบงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2) นิเทศ ติดตามโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในเครือข่าย
3.2 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่
4. การประเมินผล (Evaluation)
4.1 ประเมิน และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
4.2 สรุป และประมวลผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
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4.3 ประเมิน และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.4 ร่ วมกับ โรงเรี ยนวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานย้อนกลั บเพื่อปรับปรุง ต่อยอดพัฒนาและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. การเสริมแรง (Reinforcement)
5.1

แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ นาเสนอวิธี ปฏิ บัติที่ดี การพั ฒ นาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน

สถานศึกษา และการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
5.2 ถอดประสบการณ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการยกระดับ
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
5.3 ชื่นชมและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี
การดาเนินการระดับโรงเรียน
1. โรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้ง 8 องค์ประกอบ ดาเนินการดังนี้
1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. การยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ดาเนินการดังนี้
2.1 การวางแผน
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT) และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
2) กาหนดเป้าหมาย
3) จัดทาแผนยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
4) จัดทาหรือปรับปรุงแผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.
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5) จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การดาเนินงาน
1) ระดับสถานศึกษา
- ดาเนินงานตามแผนยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
- ดาเนินงานตามแผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.
- ดาเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- นิเทศติดตาม
2) ระดับห้องเรียนทุกระดับชั้น
- วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
- คัดกรองเด็กพิการ
- วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- วัดและประเมินผล
- การใช้สื่อ
- สอนซ่อมเสริม
- การสอนเสริม
2.3 การตรวจสอบและประเมินผล
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 การปรับปรุงและพัฒนา
1) สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป. 1 – 3 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้น ป. 3 และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้น ป. 6 และ ม. 3
2) สรุปผลการดาเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ดังนี้
1. ได้รูปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality
Model)
2. โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษามีผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป จานวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ระดับชั้น ป. 6 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2557
สูงกว่าปีการศึกษา 2556 จานวน 10 โรง คิดเป็นร้อยละ 90.90
ระดับชั้น ม. 3 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2557
สูงกว่าปีการศึกษา 2556 จานวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
* ระดับชั้น ป. 6 วิเคราะห์ข้อมูล 11 โรงเรียน ไม่มีผลการทดสอบ O – NET 2 โรง เนื่องจากโรงเรียนที่ 1 นักเรียนจานวน
2 คน ที่เข้าทดสอบบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียนที่ 2 ไม่มีนักเรียนชั้น ป. 6

6. ปัจจัยความสาเร็จ
1. การนารูปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 (Lampang 3
Quality Model) ไปใช้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การนิเทศ
เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด
2. การสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา ด้านบุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิงใน
การนิเทศ ติดตาม
7. บทเรียนที่ได้รับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8. การต่อยอดพัฒนา
1. นาผลการประเมินรูปแบบมาปรับปรุง แก้ไข รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model) ให้มีความเหมาะสม
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2. ปีการศึกษา 2558 นารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรี ย นที่ไม่ผ่ านการรั บ รองคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
(Lampang 3 Quality Model) ไปใช้พัฒนากับโรงเรียนที่โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาทุกโรง
3. ทาวิจัยเชิงคุณภาพ โรงเรียนที่มีผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา
2557 ต่ากว่าปีการศึกษา 2556 จานวน 1 โรงเรียน
4. นารูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model ไปใช้พัฒนาโรงเรียนที่มีผลทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนต่ากว่าระดับศูนย์สอบหรือเขตพื้นที่การศึกษา)
8. การเผยแพร่
1. เว็บไซต์ สพป. ลาปาง เขต 3
2. เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. ลาปาง เขต 3
3. เฟสบุ๊คกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. ลาปาง เขต 3
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียนในสังกัด
5. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี
9. เอกสารอ้างอิง
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554. แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ.
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553. แนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกั น คุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553. กรุ ง เทพฯ :

โรงพิ ม พ์ ชุ ม นุม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง

ประเทศไทย จากัด.
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
มปป. การใช้ผลการสอบเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอน.
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2556. แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จากัด.

